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Rādītāji Mērvien. Janvāris – jūnijs 

2018.gads 2019.gads % 
  

Dzeramā ūdens realizācija 
 

tūkst.m3 1 727,9 1 733,1 100,3 
 

Notekūdeņu caurlaišana un attīrīšana 
 

tūkst.m3 1 888,8 1 843,7 97,6 

 

M Ū S U  R E Z U L T Ā T I  

MĒNEŠA PROJEKTI  

MĒNEŠA JAUNUMI  

  2019.gada 8.jūnijā  “Daugavpils ūdens” darbinieki jau tradicionāli kopā ar  
vairāk nekā 60 uzņēmumiem, izglītības iestādēm,  radošiem kolektīviem, 
pilsētas iedzīvotājiem un viesiem, piedalījas Daugavpils pilsētas svētku 
krāšņākajā notikumā – Daugavpils pilsētas svētku gājienā.  Mūsu kolektīvs, 
kurš ir slavens ar savu vēsturi un tradīcijām, 2019.gadā atzīmē jubileju - 1889.gadā 
ekspluatācijā tika nodota pirmā sūkņu stacija “Gajoks ” un pirmās 16 ēkas saņēma 
dzeramo ūdeni no pilsētas ūdensvada.  Tieši no šī momenta uzsākās Daugavpils 
pilsētas ūdensapgādes 130. gadu vēsture un mērķtiecīga uzņēmuma attīstība. 
Sakarā ar to mūsu kolonas noformējumā dominēja speciāli izveidota jubilejas zīme, 
kuru mēs  šogad  plānojam izmantot visos prezentācijas un informācijas materiālos, 
dokumentos, organizējot publiskus pasākumus  un svētkus. Gājiena kulminācija 
bija  svētku oficiālā atklāšana un atklāšanas svētku koncerts.  
        Šajās karstajās dienās īpaši populārs bija ŪDENS BĀRS, pie kura “Daugavpils 
ūdens” aicināja Daugavpils pilsētas svētku pasākumu viesus un pilsētas iedzī-
votājus pagaršot pilsētas ūdensvada kvalitatīvo dzeramo ūdeni, kuru mūsu uzņē-
mums piegādā pilsētai. Tas tika izvietots pie P.Dubrovina pieminekļa, kas ir ļoti 
simboliski, jo tieši ar mēra Dubrovina vadību Daugavpilī (tolaik Dinaburgā) tika 
izveidota Dinaburgas ūdensvada akcionāru biedrība un pieņemts lēmums par 
pilsētas ūdensvada būvniecību. Ar šo pasākumu mēs vēlamies pievērst arī 
iedzīvotāju uzmanību tam, ka pēc realizētiem ūdenssaimniecības modernizācijas 
projektiem Daugavpilī , tāpat kā daudzās Latvijas pilsētās, lietot dzeramo ūdeni no 
centralizēta ūdensvadā – tas ir  droši, kvalitatīvi un izdevīgi!   

 
  
 
Šogad pilsētas Dubrovina parkā ir pieejams ŪDENS BĀRS, kurā katrs 
pilsētnieks var izbaudīt garšīgu ūdeni. Tas ir DROŠI, KVALITATĪVI UN 
IZDEVĪGI!  
 

Projekta ietvaros Tukuma ielā tiks izbūvēti 647 m maģistrālo kanalizācijas tīklu un 306 m 
kanalizācijas pievadu dzīvojamo māju pieslēgšanai, kā rezultātā tiks izveidoti  kanalizācijas 
izvadi ar iespēju 190 Tukuma ielas iedzīvotājiem izmantot centralizētās kanalizācijas sistēmas 
priekšrocības. Saskaņā ar noslēgtā būvlīguma noteikumiem, būvuzņēmējam līdz š.g. 
30.septembrim jāpabeidz būvniecības darbi un jāsagatavo izpilddokumentācija, lai  jau šogad 
“Daugavpils ūdens” būtu iespēja nodot objektu ekspluatācijā. Savukārt namīpašniekiem, 
kuriem būs nodrošināta iespēja pieslēgt savu īpašumu jaunizbūvētiem tīkliem, ir piedāvāts 
īsākajā laikā paveikt nepieciešamos projektēšanas  un būvniecības darbus, jo pēc asfalta se-
guma atjaunošanas, būvniecības darbi šaja vietā tiks aizliegti 5 gadu  laikā. Vēl viens iemesls 
izveidot pieslēgumu – šobrīd būvniecībai ir iespēja izmantot pašvaldības līdzfinansējumu (no 
50% līdz 100% apmērā no noteiktām būvniecības izmaksām). Jāņem vērā, ka tuvākajā laikā 
stāsies spēkā pašvaldības noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu 
un daudzos gadījumos izmantot centralizētos pakalpojumus būs ērtāk un izdevīgāk.  

 
 

 

MĒNEŠA  JAUNUMI  

▪   2019.gada jūnijā tika uzsākti būvniecības darbi kanalizācijas tīklu papla-
šināšanai Tukuma ielā. Turpinot ielu tīklu paplašināšanas projektus (ne visur pilsētas 
rajonos izdevās ierīkot jaunus tīklus pilnā apjomā Eiropas struktūrfondu finansējuma 
ierobežojuma dēļ), Daugavpilī ir izstrādāts  un tiek realizēts pilsētas ūdensvada un 
kanalizācijas tīklu attīstības plāns, kura īstenošanai tiek piešķirti pilsētas budžeta 
līdzekļi. Plānā ir iekļauta ūdenssaimniecības infrastruktūras  būvniecība vietās, kurās  
līdz šim iedzīvotājiem netika nodrošināta iespēja izmantot centralizētās ūdensapgādes 
un kanalizācijas  pakalpojumus  ielu tīklu trūkuma dēļ. Šogad Jaunbūves mikrorajonā 
ar domes līdzfinansējumu tiek realizēts projekts “Maģistrālo kanalizācijas tīklu 
būvniecība Tukuma ielā no Užvaldes ielas līdz Aglonas ielai, no Tukuma ielas 110A 
līdz Tukuma ielai 104B un no Aglonas ielas līdz Tukuma ielai 84, Daugavpilī” (jau 
plānoti darbi arī Birķeneļu ielā). Lai samazinātu izmaksas, “Daugavpils ūdens” 
projektēšanas inženieri izstrādāja projekta dokumentāciju, kuras pamatā tika paveikta 
iepirkumu procedūra un noslēgts būvniecības līgums ar SIA “Jēkabpils  PMK”.  
 
 
 
 


